Oplysninger til deltagere i forskningsprojekter på Københavns Universitet om behandling af svar fra
spørgeskemaundersøgelse

Forskningsprojektets titel

Flexible Work and Wealth

Hvad handler projektet om
og hvorfor indsamler vi
oplysninger

Projektets formål er at indsamle viden om produktivitet og medarbejdere i
danske virksomheder under corona-epidemien og den der af følgende
økonomiske krise.

Hvilke oplysninger
behandles i projektet

I projektet behandles følgende oplysninger om deltagerne:
I forbindelse med indsamling af spørgeskemaer anvendes CVR-nummer.
Efter indsamlingen er afsluttet sendes de indsamlede data til Danmarks
Statistik, som pseudonymiserer data og samkører med administrative
registre med information om firmaet og deres ansatte.
De indsamlede data opbevares på Københavns Universitet indtil den 31.
december 2040. Resultaterne fra analyserne af de indsamlede data vil blive
forsøgt publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Sådanne tidsskrifter har krav
om, at data skal eksistere med henblik på at kunne genskabe resultaterne i
det publicerede arbejde. Den endelige slut-dato vil derfor muligvis blive
revideret for at tilfredsstille dette krav. Efter afslutningen af projektet vil de
indsamlede data blive anonymiseret eller slettet.

Hvor længe opbevares
data

Vil data blive videregivet til
andre, fx forskere på andre
universiteter?

Data, som er indsamlet til projektet, vil blive overført til Danmarks Statistik,
som dermed har status som ekstern databehandler.

Virksomhedsdata er
indhentet fra

Vi har indhentet stikprøven fra KOB/Experians virksomhedsdatabase over
alle momsregistrerede virksomheder i Danmark

Vi har lov til at behandle
dine data efter regler i
persondataforordningen,
GDPR.

Efter undersøgelsen vil de indsamlede data blive samkørt med administrative
registre på Danmarks Statistisk under deres forskerordning
Artikel 6, stk. 1, litra e), som giver Københavns Universitet ret til at behandle
ikke-følsomme persondata om dig uden dit samtykke, da forskningsprojektet
er en opgave i samfundet interesse og det er nødvendigt at behandle
persondata for at gennemføre forskningsprojektet.

Vi skal oplyse dig om,
hvilke regler, der gælder
for vores arbejde med dine
data.

Artikel 9, stk. 2, litra j), som giver Københavns Universitet ret til at behandle
dine følsomme persondata til videnskabelige forskningsformål uden dit
samtykke.

Deltagernes rettigheder
efter
persondataforordningen

Som deltager i et forskningsprojekt har du en række rettigheder efter
persondataforordningen. Du kan læse om dine rettigheder i Københavns
Universitets privatlivspolitik.
https://informationssikkerhed.ku.dk/persondatabeskyttelse/privatlivspolitik/

Ansvarlig for opbevaring
og behandling af data

Københavns Universitet, CVR nummer 29979812, er dataansvarlig for
behandlingen af data i forskningsprojektet.
Spørgeskemadata indsamles af Epinion, som er ansvarlig for behandling af
data i forbindelse hermed. Ansvarlig er direktør, Claus Bo Hansen
Forskningsprojektet er ledet af Professor Søren Leth-Petersen. Mens
undersøgelsen kører, kan der rettes henvendelse på forskning@epinion.dk
eller på telefonnummer +45 4412 8414. Efter undersøgelsens afslutning
(21/2 2020) kan der rettes henvendelse til Søren Leth-Petersen, Økonomisk
Institut, Østerfarimagsgade 5, 1353 København K. Telefon: +45 3532 3084,
email: Søren.Leth-Petersen@econ.ku.dk.

